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Voorwoord
Lieve Brabantse (en Zeeuwse) Jonge Democraten,
Het afgelopen half jaar is in sneltreinvaart voorbij gegaan. Vol goede moed begonnen we in de
zomervakantie met het vormgeven van onze ideeën om de continuïteit van de afdeling te
waarborgen en er weer een goed half jaar van te maken. Inmiddels is het al weer veel te snel
bijna kerstmis en tijd voor een nieuw bestuur.
Het afgelopen half jaar is er veel veranderd binnen de afdeling. Oude leden zijn gegaan en
nieuwe leden zijn gekomen, regiocommissies zijn omgezet in teams en de structuur van de
afdeling heeft een grote opfrisbeurt gekregen. Maar de afdeling is nog niet klaar. Zoals elke
verandering heeft ook deze tijd nodig. De nieuwe structuur moet zich nog bewijzen en daar zijn
we hard naar op weg.
Met nieuwe mensen die ongetwijfeld op zullen staan en oude leden die weer eens langs komen,
ligt er nog een mooie toekomst in het verschiet. Wel zullen we hier met zijn allen de schouders
onder moeten zetten en vol energie aan de gang gaan. Heb je leuke ideeën? Wil je eens
meedenken of meedoen? Laat dit vooral weten. Want de afdeling draait om iedereen.
Samen hebben we genoeg kennis en kunde om er ook komend half jaar weer iets moois van te
maken. Niet alleen voor de Jonge Democraten Brabant, maar ook met de Tweede
Kamerverkiezingen in het vooruitzicht. Zoals altijd zullen we ook dit keer weer voor een toptijd
gaan. Echter moeten we hiervoor wel onze handen uit de mouwen steken en er samen de
schouders onder zetten. Wij hebben er vertrouwen in.
Mieke de Wit - Voorzitter
Danny Gloudemans - Algemeen Secretaris
Marijn Kijff - Penningmeester
Mariska Machiels - Algemeen Bestuurslid
Thijs van Rens - Algemeen Bestuurslid
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Bestuursblok
Bestuursverantwoording
Afgelopen jaar begon vrij langzaam met de vakantieperiode, maar is vanaf september in
sneltreinvaart gekomen. Waar we in de zomer zeeën aan tijd hadden, kwamen we na de start
van het collegejaar eerder tijd te kort. Doordat een groot deel van het bestuur minder tijd
beschikbaar kon maken dan we graag hadden gewild hebben we er voor gekozen om de focus
te leggen op de dagelijkse gang van zaken zoals de wekelijkse activiteiten. Hierdoor hebben
we helaas weinig tijd kunnen besteden aan politieke output. Dit komt ook door het gebrek aan
een Secretaris Pers en Politiek, maar we hadden de hoop hier iets meer mee te kunnen doen.
Het grootste project van afgelopen half jaar was natuurlijk de overgang van de
Regiocommissies naar twee centrale Teams. Het Politiek Team lijkt goed te lopen, we horen
positieve geluiden over de invulling van de trainingen en de opkomst hiervoor is goed. Het
Activiteiten Team heeft een iets moeilijkere start gehad. Dit komt ook doordat we aan de ene
kant graag de ruimte geven aan leden voor input, maar ons uiteindelijke doel om de planning op
tijd rond te hebben ook erg belangrijk is. We verwachten dat dit komend half jaar beter zal gaan
aangezien er dan een stuk meer ruimte is om vooruit te plannen in samenwerking met het
Team. Over de Teamavond in het algemeen zijn we tevreden, de sfeer is goed en mensen lijken
hier extra geneigd te zijn om langer te blijven hangen en nog een drankje te doen.

Mieke

(voorzitter)

Ook voor mij is onze bestuursperiode ontzettend snel gegaan. In juni was ik vooral kandidaat
om de continuïteit van de afdeling te waarborgen. Ondanks die motivatie heb ik mij met veel
enthousiasme in mijn functie gestort. Als bestuur hadden we veel plannen, sommige achteraf
gezien iets te ambitieus. In de checklist lijkt het daardoor alsof er veel van onze plannen mislukt
zijn, maar ik denk juist dat we op de goede weg zijn en er stappen zijn gezet richting het
gewenste einddoel. Ik kijk erg tevreden terug op afgelopen half jaar, en ondanks de kleine
hobbels die we onderweg tegen zijn gekomen vind ik dat we trots mogen zijn op wat we bereikt
hebben.
Als voorzitter ben ik, naast het voorzitten en voorbereiden van de bestuursvergaderingen, ook
vaak vliegende keep geweest. Daar waar extra hulp nodig was heb ik een helpende hand
geboden of eventueel taken overgenomen wanneer het iets te veel werd. Ik ben soms wel vrij
kritisch geweest op mijn bestuursgenoten, maar ik denk dat het gelukt is om een positieve sfeer
te behouden.
Het contact met D66 is goed verlopen. We zijn met een aantal leden aanwezig geweest bij de
ARV van D66. Hieruit volgden een aantal opmerkingen vanuit onze kant die ik heb mogen
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toelichten op de bestuursvergadering van het Regiobestuur. Zo zal er bijvoorbeeld volgende
keer meer ruimte zijn voor ons politiek geluid.
Met de voorzitters van de andere PJO’s ben ik drie keer samengekomen. De afgesproken
voorzitter van dit half jaar liet het redelijk afweten waardoor ik halverwege de rol van kartrekker
op me heb genomen. Hierdoor is het overleg blijven bestaan en het onderling contact verbeterd,
waardoor we nu ook bezig zijn met een gezamenlijke Facebook campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Ook zullen er komend half jaar enkele grote gezamenlijke activiteiten met
verschillende PJO’s plaatsvinden en hebben we afgelopen half jaar meerdere malen leden van
andere PJO’s mogen verwelkomen op onze activiteiten.
Wat is wel lastig vond, en eigenlijk nog steeds vind, is het betrekken van oudere leden. Dit is
deels wel gelukt, een aantal leden zijn langsgekomen om te komen vertellen over een specifiek
onderwerp of om een training te geven, maar het blijft een uitdaging om hen op de langere
termijn betrokken te houden. Zelf zal ik na de overdracht wellicht ook minder actief worden,
maar ik zal zeker langs blijven komen voor een wijntje of bitterbal <3.

Danny

(secretaris)

Iets meer dan een half jaar geleden heb ik besloten om iets terug te willen doen voor deze
mooie afdeling van deze mooie vereniging. Ik heb mij toen, vol goede moed, kandidaat gesteld
voor de functie van Algemeen Secretaris en ben daar vervolgens door de AAV tot benoemd.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en kijk ik vol trots terug naar een geslaagd half jaar.
Uiteraard is niet alles perfect verlopen, gezien mijn geringe ervaring heb ik zeker nog dingen
moeten leren, maar heb ik wel het idee dat ik hierin verbeterd ben.
Als algemeen secretaris houd je je vooral achter de schermen bezig en bied je, naar mijn
gevoel, vooral ondersteuning door het verstrekken van informatie en de informatievoorziening
op peil te houden. Verder heb ik mij tijdens het zomeroﬀensief ook bezig gehouden met het
maken van leuke foto’s. Doorlopend in het jaar heb ik zorggedragen voor de website, deze is
qua inhoud helemaal op peil en vermeldt ook de nieuwe organisatiestructuur die we
aangehaald hebben. Helaas kan ik niet zeggen dat ik altijd even snel was het bijhouden van de
agenda. Zo is het een paar keer voorgekomen dat ik erop geattendeerd moest worden dat
bepaalde inhoud nog niet gepubliceerd was. Hier baal ik achteraf wel van en dit is voor mij
zeker een punt waar ik in de toekomst continu op wil letten.
Buiten de site om heb ik ook andere dingen gedaan, zo heb ik iedere bestuursvergadering
netjes genotuleerd en gezorgd dat de notulen binnen een week beschikbaar waren. Verder
hebben we ons ook bezig gehouden met het benaderen van nieuwe leden. Zo is er iedere
maand een mail naar de nieuwe leden gegaan met daarin uitgelegd wat JD Brabant doet en
wat er toen valt binnen JD Brabant.
Binnen de nieuwe organisatiestructuur heb ik ervoor gekozen om samen met Marijn zorg te
dragen voor het Politiek Team, dit is iets waar ik naar mijn gevoel trots op terug mag kijken. We
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hebben er iedere keer voor gezorgd dat er een interessante training aanwezig was en ook zag
ik dat het Politiek Team een interessant team is waarin ook nieuwe leden deel willen nemen, zo
hebben we tijdens de Teamavond al een paar nieuwe gezichten mogen verwelkomen.
Al met al kijk ik tevreden terug naar een half jaar waarin ik veel nieuwe dingen heb mogen leren.
Soms heb ik wat sturing nodig gehad, dit is voor mij een aandachtspunt dat, nu het zichtbaar
is, mijn volle aandacht heeft en ik zal dit ook zeker meenemen in de toekomst. Graag wil ik mijn
medebestuurders bedanken, zonder het harde werk van Mieke, Marijn, Mariska en Thijs was dit
half jaar lang niet zo succesvol geweest. Tot slot wil ik ook alle leden bedanken voor het
mandaat dat ze mij gegeven hebben.

Marijn

(penningmeester)

Eerwaarde leden,
Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat ik het vertrouwen heb gekregen om voor een jaar
de functie als penningmeester te mogen vervullen. Aangezien ik over het eerste halfjaar al
verantwoording heb afgelegd bij een voorgaande AAV zal ik mij focussen op afgelopen halfjaar.
Het belangrijkste bij de functie als penningmeester vind ik dat er financieel overzicht is. Ik heb
het bestuur hierbij betrokken door hen tenminste één keer per maand te voorzien van een
financieel overzicht. Verder heb ik erop toegezien dat de uitgaven zorgvuldig en weloverwogen
gedaan worden. De administratie is geordend en up-to-date bijgehouden en indien er
subsidiemogelijkheden waren dan heb ik hier gebruik van gemaakt. Bij het doen van financiële
afwegingen heb ik de Kasco betrokken.
Naast het toezien op de financiën heb ik ook de mogelijkheid gekregen om een Twinning te
organiseren. Samen met het Twinningteam heb ik een geslaagde Twinning naar Wenen weten
neer te zetten. Een tegenslag bij de Twinning was dat er een Twinningteamlid tussentijds had
besloten er niet mee door te gaan. Verder zijn de vliegtickets helaas duurder uitgevallen dan
begroot, waardoor de Twinning duurder uitviel dan gehoopt. De volledige Twinning is wel binnen
de begroting gebleven, maar de teruggave aan de deelnemers is lager uitgevallen.
Er was verder het streven om LUF te ontvangen in Nederland, maar helaas konden zij dit jaar
niet komen. Ik hoop dan ook dat wij hen nog eens in Nederland mogen ontvangen.
Afgelopen halfjaar zijn we gestart met de teams in plaats van de regiocommissies. Ik heb,
samen met Danny Gloudemans, de taak gekregen om het Politiek Team aan te sturen. Het
Politiek Team maakt een groei mee en er zijn interessante trainingen geweest. Het Politiek
Team geniet dus nog wel ondersteuning vanuit het bestuur, maar de ontwikkelingen richting een
zelfsturend team zijn in gang gezet.
Met een tevreden gevoel kijk ik terug op afgelopen halfjaar. De samenwerking met de rest van
het bestuur heb ik als leerzaam en plezierig ervaren.
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Mariska (Algemeen Bestuurslid)
Ik denk dat het bij ieder bestuurslid wel voorkomt dat je te ambitieuze doelen stelt en er maar
een gedeelte van haalt. Nou dat is bij mij ook zo. De cultuuromslag die ik wilde bewerkstelligen
heb ik niet gehaald en was misschien ook niet haalbaar. Een cultuuromslag heeft tijd nodig, en
is niet binnen een half jaar te halen. Ik wilde een cultuur creëren van een sfeervolle cohesie
binnen de afdeling. Waarbij leden niet alleen voor de interessante sprekers zouden komen,
maar vooral om elkaar weer te zien, te spreken, en samen te borrelen. Ik wilde ook een
laagdrempelig bestuur die leden betrekt in beslissingen en uitvoeringen. Bijvoorbeeld door
leden op Whatsapp of via polls op Facebook naar hun mening te vragen. Of zoals ik probeerde
met de oproep dat leden zelf foto’s, filmpjes, of linkjes naar mij door konden sturen zodat ik die
op Facebook, Twitter, of Instagram zou kunnen posten. Dat is niet gelukt.
Gelukkig zijn er een heleboel plannen wel gelukt. JD Brabant online op de kaart zetten was mijn
doel. Door veel online acties te voeren, veel visueel materiaal te gebruiken en een
Instagramacount aan te maken en te gebruiken denk ik dat me dit goed gelukt is. Het aantal
pagina likes is met 14% gestegen, het bereik van onze posts is gemiddeld hoger dan
voorgaande jaren, op Twitter worden onze berichten veel geliked en gedeeld en hebben we er
ook weer veel volgers bij, en op Instagram doen we het beter dan de randstad. We hebben
geëxperimenteerd met betaalde promo op Facebook, die is erg succesvol gebleken. Het bericht
over de mensenrechtenactiviteit had een erg hoog bereik zowel op Facebook als op Instagram.
Daarnaast was de activiteit drukbezocht en kwamen een aantal mensen die geen JD-lid zijn,
wat voor mij de promo heel succesvol maakt. Ook het aansterken van de samenwerking tussen
JD Brabant en D66 Noord-Brabant gebeurde voor een deel online. Zo hebben we vaker
berichten van elkaar gedeeld en hebben we elkaar gesteund online. De online mini-campagne
voor de Brabantse kandidaten is erg in de smaak gevallen bij D66. De kandidaten waren ons
erg dankbaar en de berichten zijn vaak geliked en gedeeld. Zelfs op Facebook dus dat is
indirect dan weer promo voor ons.
Politiek inhoud
Omdat we geen politiek bestuurslid hadden is de politieke inhoud tijdens ons bestuurstermijn
een beetje naar de achtergrond verdwenen. Ik reken dat persoonlijk ons niet aan omdat wij van
tevoren al hadden aangegeven weinig met politiek te gaan doen. Ons doel was de fundering
van JD Brabant aansterken door een reorganisatie en bekendheid, en al moeten het AT en PT
nog wat voeten in de aarde krijgen, de fundering staat er weer. Toch hebben Thijs en ik ons
online af en toe wat bezig gehouden met politiek omdat wij vonden dat dat zeker niet stil moest
gaan liggen. Daarom hebben we af en toe een statement op Twitter eruit gegooid, maar hebben
we het vooral gehouden bij retweets.

8

AAV der Jonge Democraten Brabant 10-12-2016

Thijs (Algemeen Bestuurslid)
Afgelopen zomer werd duidelijk dat de opvolging van Bestuur Wijnen II moeilijker ging dan
gepland. Omdat ik dit erg jammer vond was dat voor mij een reden om weer een half jaar
bestuur te gaan doen, met vooral het doel om de afdeling toekomstbestendiger te maken.
Terugkijkend kan ik concluderen dat we hier ten dele in geslaagd zijn. Bestuursopvolging is nog
steeds een issue en de nieuwe teams hebben nog niet het aantal leden waar ik van te voren op
had gehoopt. Dit vereist dan ook continue aandacht.
Het Activiteitenteam is nog niet in staat gebleken om zelfstandig activiteiten te organiseren.
Hierom hebben wij dat als bestuur zelf opgepakt. Desondanks zijn er afgelopen half jaar zijn
ook weer een aantal toffe activiteiten neergezet, met als hoogtepunt het bezoek aan de moskee
in Helmond.
Hierbij was er een goede afwisseling tussen inhoudelijke- en
gezelligheidsactiviteiten. Wat komende periode nog wordt voortgezet met bijvoorbeeld een
discussie over regionale media en het kerstdiner. Het Activiteitenteam zal wel nog specifieke
aandacht van het bestuur vereisen.
De afgelopen tijd heb ik het erg naar mijn zin gehad om nog een half jaar JD-bestuur te mogen
doen, ondanks dat het af en toe nogal druk werd met werk, studie, D66, JD en ook nog een
sociaal leven. Begin oktober leek het er dan ook een beetje op alsof ik toch te veel hooi op mijn
vork had genomen, gelukkig kwam er toen een vakantie aan
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Persoonlijke taken en doelen
Mieke (Voorzitter)
Er staan twee goedlopende teams en een organisatiestructuur die toekomstbestendig is
Leden die al langer lid zijn worden actief betrokken
Contact onderhouden met andere PJO’s
Contact onderhouden met D66
Danny (Secretaris)
Informatie op de website bijwerken
Formats voor vergaderingen in de wolk verzamelen voor opvolgers
Maandelijks een nieuwsbrief verzorgen waarin ook bestuursbesluiten gedeeld worden
Voorbereiden afdelingscongres
Marijn (Penningmeester)
Maandelijks financieel overzicht
Maakt gebruik van subsidiemogelijkheden
Kasco wordt betrokken bij financiële afwegingen
Politiek Team kan zelfstandigen functioneren
Een succesvolle twinning naar Wenen
Mariska (AB, Promotie en Ledenbinding)
Nieuwe leden welkom heten en wijzen op mogelijkheden om actief te worden bij de
Jonge Democraten (Brabant)
Leden meer betrekken bij bestuursbesluiten
Actiever worden op social media en leden meer betrekken door hen op te roepen tips/
artikelen/foto’s/filmpjes aan te leveren
Instagram opstarten en gebruiken om een informele en laagdrempelige sfeer te creëren
Stimuleren van ludieke acties
Thijs (AB, Activiteiten)
Activiteiten worden minstens 2 weken van te voren aangekondigd
Het activiteitenteam kan zelfstandig functioneren
Activiteiten zullen aan de hand van themareeksen worden georganiseerd
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Activiteiten afgelopen half jaar
Datum

Activiteit

Stad

Aanwezigheid

Augustus
31-8

AAV

Tilburg

15

September
9-9
13-9
21-9
23-9
28-9

Barbecue
Raadssimulatie
Moskee bezoek
Biercantus
Teamavond

Tilburg
Tilburg
Helmond
Eindhoven
Tilburg

25
5
15
19
8

Oktober
5-10
12-10
19-10
26-10
29-10

Spelletjesavond
Oostenrijkse Politiek
Mensenrechten
Teamavond
Nieuweledendag

Tilburg
Den Bosch
Eindhoven
Tilburg
Tilburg

9
12
17
10
6

November
2-11
5-11

US Elections
ARV D66

Den Bosch
Veghel

15
7

9-11
16-11
23-11
30-11

Particratie
Glow
License to heal
Teamavond

Breda
Eindhoven
Den Bosch
Tilburg

8
7
13
12

December
7-12
10-12
14-12
22-12

Sinterklaas
AAV
Digitaal
Kerstdiner

Breda
Tilburg
Eindhoven
Tilburg
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Financiën
Realisatie 2016
2016
Opbrengsten

Bedrag

2016
Begroot

Kosten

Bijdrage LB

€ 3.673,40

€ 2.450,00

Algemeen

Afdracht

€ 2.409,20

€ 1.750,00

€-

Bestuursweekend
Twinning

Bedrag

Begroot

€ 327,75

€ 775,00

Rekeningkosten

€ 85,63

€ 85,00

€-

Bedankjes bestuur

€ 67,83

€ 90,00

€ 478,73

€-

Scholing

€ 29,96

€ 150,00

€ 450,00

€-

Internationaal

€ 77,24

€ 250,00

€-

€-

Kantoorkosten

€ 67,09

€ 50,00

€ 335,47

€ 700,00

€-

€ 150,00

€ 3.990,00

€-

Activiteiten

€ 4.935,69

€-

€ 40,00

€-

Nieuwe
Ledendagen

€ 118,90

€-

€-

€-

Bestuursweekend

€ 478,73

€-

€ 3.550,00

€-

Twinning

€ 3.830,48

€-

Biercantus

€ 400,00

€-

Biercantus

€ 507,58

€-

Activiteiten Team

€ 125,00

€-

Activiteiten Team

€ 937,68

€ 1.175,00

€-

€-

Algemeen

€ 637,68

€ 1.075,00

Zomeractiviteit

€ 125,00

€-

Zomeractiviteit

€ 300,00

€ 100,00

Politiek Team

€-

€-

Politiek Team

€ 18,12

€ 200,00

Activiteiten

€-

€-

Activiteiten

€ 18,12

€ 100,00

Promotie

€-

€-

Promotie

€-

€ 100,00

Promotie

€-

€-

Promotie

€ 433,74

€ 300,00

Promotiemateriaal

€-

€-

Promotiemateriaal

€-

€-

Zomeroffensief

€-

€-

Zomeroffensief

€ 191,74

€ 300,00

Standhuur

€-

€-

Standhuur

€ 242,00

€-

€ 7.788,40

€ 2.450,00

€ 6.652,98

€ 2.450,00

1135,42

0,00

Declaraties

Zomeroffensief
Overig
Activiteiten
Nieuwe Ledendagen
Bestuursweekend
Twinning

Algemeen

Totaal
Opbrengsten

Onvoorziene kosten

Totaal Kosten

Saldo W&V
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Begroting 2017
Begro&ng 2017
Opbrengsten

Begroot

Kosten

Begroot

Bijdrage LB
Afdracht
Bestuursweekend
Twinning

€ 4.050,00
€ 2.450,00
€
700,00
€
900,00

Ac&viteiten Team
ZomeracEviteit
Twinning

€
€

Algemeen
Rekeningkosten
Bedankjes bestuur
Scholing
InternaEonaal
Kantoorkosten
Bestuursweekend
Onvoorziene kosten

€ 1.300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 100,00
€
75,00
€ 700,00
€ 100,00

Ac&viteiten Team
Algemeen
ZomeracEviteit
Twinning
PromoEe

€ 2.375,00
€ 1.125,00
€ 300,00
€ 900,00
€
50,00

150,00
150,00

Promo&e
PromoEemateriaal
Zomeroﬀensief

€
€
€

Totaal Opbrengsten

€ 4.700,00

Poli&ek Team
€
AcEviteiten
€
PromoEe
€
Promo&e
€
PromoEemateriaal
€
Zomeroﬀensief
€
Standhuur zomeroﬀensief€

500,00
500,00

Totaal Kosten
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275,00
200,00
75,00
750,00
100,00
150,00
500,00
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Verkiezingsblok
Kandidaatstellingen bestuur
Naam: Danny Gloudemans
Woonplaats: ’s-Hertogenbosch
Geboortedatum: 02-08-1993
Beoogde functie(s): Algemeen Secretaris
Beoogde termijn: 1⁄2 jaar
Studie/beroep: HBO-Rechten
Nevenactiviteiten: Graphic-design, Dj’ing, Vj’ing
Korte motivatie: Na een half jaar in het bestuur van deze fantastische afdeling gediend te
hebben, wil ik heel graag nog een half jaar door. Wederom als AS. Ik heb in de afgelopen 6
maanden veel geleerd en wil heel graag blijven leren, ook de ervaring die ik heb opgedaan wil ik
graag toepassen om zo de vereniging nog een half jaar langer te kunnen dienen. Ik wil in mijn
volgende bestuurstermijn de huidige lijn graag zo doorzetten, al met al wil ik in de volgende
periode wederom verder bouwen aan deze prachtige afdeling.
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Politiek Blok
Amendementen
AMRPP01

Liberaal toch?

Indieners:

Thijs van Rens, Ruben van den Bulck

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Pagina 3, regels 28-28

Schrap:

Durfkapitaal mag niet verstrekt worden wanneer er geen grote kans op
rendement bestaat.

Toelichting:

Als een bedrijf kapitaal wil verstrekken in iets waarbij de kans op verlies
groot is, lekker laten doen. Het is totaal niet liberaal om hier beperkingen
in op te leggen. Daarnaast moet de overheid zich niet bemoeien met hoe
mensen of bedrijven hun kapitaal beheren en investeren

AMRPP02

Kennis of leven?

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Pagina 3, regels 30-32

Schrap:

Het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid moeten niet alleen
inzetten om op te leiden voor de banen en functies die er vandaag
bestaan, maar juist om op te leiden voor de banen van de toekomst.

Vervang door:

Met de veranderende arbeidsmarkt zal de overheid samen met het
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen meer aandacht moeten besteden
aan het verschil tussen vraag en aanbod van werklozen en vacatures. Dit
geldt ook voor de kennis en kunde van werklozen, zodat dit beter aansluit
bij de veranderende arbeidsmarkt.

Toelichting:

Met de huidige tekst leg je de focus bij onderwijs op kennis, terwijl
vaardigheden, normen, waarden enzovoorts veel belangrijker zijn. Dit
wordt in de huidige tekst nogal weggeschoven. Onderwijs moet
'voorbereiden op het leven'. Niet enkel focussen op kennis en banen. Met
de nieuwe tekst past de formulering beter bij wat er daadwerkelijk bedoelt
wordt.
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AMRPP03

Minder woorden, zeggen meer

Indieners:

Thijs van Rens, Ruben van den Bulck

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Pagina 3, regels 32-33

Schrap:

In Brabant is een duidelijke mismatch op de arbeidsmarkt zichtbaar.

Toelichting:

Is dit daadwerkelijk zo? Ik vond hier weinig overtuigende bewijzen van.
Daarnaast is dit een beetje een loze zin in de hele alinea, die weinig
toevoegt.

AMRPP04

Minder woorden, zeggen meer part 2

Indieners:

Thijs van Rens, Ruben van den Bulck

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Pagina 3. regel 41-42

Schrap:

Open data kan gebruikt worden om bestaande processen te berbeteren of
helpen bij ontwikkeling van nieuwe producten.

Toelichting:

Overbodig voorbeeld. Open data kan nog bij wel 1000 andere dingen
gebruikt worden. Of allen benoemen of geen, dan liever geen. Ook leidt
dit de aandacht af van de strekking in de alinea: meer open data
beschikbaar stellen.

AMRPP05

Banen komen uit de markt, niet uit de overheid

Indieners:

Thijs van Rens, Ruben van den Bulck

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Pagina 4, 53-57

Schrap:

De Jonge Democraten Brabant pleiten ervoor dat een deel van de
Essentgelden wordt aangewend om meer banen in
Brabant te creeeren, voornamelijk gericht op de onderkant van de
arbeidsmarkt. Ook dient er een deel van de Essentgelden vrijgemaakt te
worden voor de verduurzaming van Brabant, voornamelijk in het
energieneutraal maken van woningen.

Vervang door:

De Jonge Democraten Brabant pleiten ervoor dat een deel van de
Essentgelden wordt aangewend om de provincie sneller te
verduurzamen.
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Toelichting:

In de huidige tekst pleiten we voor de terugkeer van Melkertbanen, iets
wat zich in het verleden niet zinvol heeft bewezen. Uit het verleden blijkt
dat doorgroei naar reguliere banen weinig plaatsvind. Daarnaast komen
banen niet van de overheid, maar door de markt. Een aantrekkende
economie zorgt voor meer banen, niet een subsidieplan van de overheid.
Verduurzaming van de provincie is echter een belangrijk punt, waar meer
fondsen voor moeten worden vrijgemaakt om de (klimaat)doelstellingen te
behalen.

AMRPP06

Belang voor regionale media

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 4, regel 91

Voeg toe:

Daarbij heeft de regionale media een belangrijke rol in het controleren en
veiligstellen van de lokale democratie. Een landelijke nieuwszender heeft
alleen aandacht voor de lokale politiek ten tijde van crises en
verkiezingen. Tussendoor gebeurt er echter ook heel veel. Wanneer er
een goede regionale nieuwsvoorziening bestaat kan dit beter worden
verslagen. Hiermee wordt de lokale politiek opener en kunnen burgers
goed geïnformeerd blijven.

Toelichting:

De NOS, RTL, SBS6 en alle andere zenders komen alleen als er wat
gebeurt wat goed is voor de kijkcijfers of politiek spannend. Een discussie
over een AZC bijvoorbeeld wordt alleen verslagen als de hele bevolking in
opstand komt. Hier heeft de regionale media een belangrijke rol in. Zij
kunnen, anders dan politici, de bevolking onafhankelijk informeren en
politici controleren. Dit moet benoemd worden om het belang van goede
regionale media te benadrukken.

AMRPP07

Belang en geld voor regionale media

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 4, regel 91
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Voeg toe:

Daarbij heeft de regionale media een belangrijke rol in het controleren en
veiligstellen van de lokale democratie. Een landelijke nieuwszender heeft
alleen aandacht voor de lokale politiek ten tijde van crises en
verkiezingen. Tussendoor gebeurt er echter ook heel veel. Wanneer er
een goede regionale nieuwsvoorziening bestaat kan dit beter worden
verslagen. Hiermee wordt de lokale politiek opener en kunnen burgers
goed geïnformeerd blijven. De Jonge Democraten pleiten dan ook voor
meer gelden naar de regionale media, zodat zij deze belangrijke functie
kunnen vervullen.

Toelichting:

De NOS, RTL, SBS6 en alle andere zenders komen alleen als er wat
gebeurt wat goed is voor de kijkcijfers of politiek spannend. Een discussie
over een AZC bijvoorbeeld wordt alleen verslagen als de hele bevolking in
opstand komt. Hier heeft de regionale media een belangrijke rol in. Zij
kunnen, anders dan politici, de bevolking onafhankelijk informeren en
politici controleren. Dit moet benoemd worden om het belang van goede
regionale media te benadrukken. Vinden we het echt belangrijk? Dan
moeten er ook meer middelen naar regionale media.

AMRPP08

Regionale media, belang en meer geld part 2

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 5, 139-141

Schrap:

De Jonge Democraten Brabant vinden dat regionale media minder
afhankelijk van subsidies dienen te zijn. Wat overheidssubsidies betreft
zou voor regionale media hetzelfde subsidiebeleid gevoerd moeten
worden als voor culturele instellingen.

Toelichting:

Als wij amendement "Regionale media, belang en meer geld" aannemen
en deze alinea laten staan is dit in tegenspraak met elkaar. Regionale
media is belangrijk voor de binding met stad en streek en voor de lokale
democratie. Dit kan alleen blijven bestaan als er genoeg geld is om de
kwaliteit te waarborgen.

AMRPP09

Minder woorden, zeggen meer, part 3

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 4, regel 91

Schrap:

hoger
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Toelichting:

Waarom dit beperken tot het hoger onderwijs? Basisscholieren en
middelbare scholieren moeten ook de kans krijgen om met (regionale)
media in contact te komen, wat in de toekomst tot samenwerking kan
leiden.

AMRPP10

Minder woorden, zeggen meer part 4

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 5, regel 112

Schrap:

Mogelijke vormen van samenwerking met bedrijven en lokale
ondernemers zijn onder andere sponsoring en het, door culturele
instellingen, beschikbaar stellen van werk- en ontmoetingsplekken.

Toelichting:

Deze voorbeelden leggen eigenlijk meteen weer een beperking op waar
een aan moet denken. Geef instellingen hier de vrijheid en het vertrouwen
om ook zelf met oplossingen te komen en meer ondernemerschap te
tonen.

AMRPP11

Vrijheid blijheid

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 5, regel 114

Voeg toe:

Ook zien de Jonge Democraten Brabant graag dat culturele instellingen
de vrijheid krijgen om meer ondernemerschap te tonen en hiermee
vernieuwend te kunnen zijn. Dit ondernemerschap moet door de overheid
worden aangemoedigd en niet beperkt met wet- en regelgeving.

Toelichting:

Wanneer culturele instellingen zelf ook meer ondernemend kunnen
worden en hierbij worden gestimuleerd door de overheid kunnen nieuwe
initiatieven ontstaan wat bijdraagt bij de culturele ontwikkeling van
Brabant

AMRPP12

En de inwoners dan?

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP, pagina 5, regel 124

Voeg toe:

in samenspraak met direct omwonenden.
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Toelichting:

Het moet voor iedereen leuk blijven. Betrek direct omwonenden bij de
vrijlating van openingstijden. Hiermee wordt draagvlak gecreëerd en
worden de signalen van iedereen benoemd en meegenomen in de
besluitvorming,

Politieke Moties
PM01

Big Brother

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat ▪
Veel raadsvergaderingen niet online te volgen zijn
▪
Provinciale Staten en Eerste/Tweede Kamervergaderingen wel
online te volgen zijn
Overwegende dat

▪
Transparantie in een democratie erg belangrijk is
▪
Burgers een steeds minder hoge pet op hebben van de politiek
▪
Lokale politici vaak ontoegankelijk lijken
▪
Transparantie een van de belangrijkste pijlers in de democratie
is
▪
Het voor veel inwoners voelt alsof besluiten in de
achterkamertjes worden genomen als ze niet kunnen zien waar dit
gebeurt
▪
Transparantie vaak nog niet voldoende aanwezig is in de lokale
politiek
▪
Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering
bijdraagt aan de transparantie van het politieke werk
▪
Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering
mensen niet dwingt om naar het stadhuis te gaan maar het stadhuis
naar de mensen brengt
▪
Het online live kunnen volgen van een raadsvergadering het
mensen gemakkelijker maakt om een onderwerp te volgen wat ze aan
het hart gaat

Spreekt uit dat

Gemeenten de raadsvergaderingen online met beeld en geluid
toegankelijk moeten maken
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Toelichting:

In te veel grote steden is het voor de inwoners steeds lastiger om de
lokale politiek te volgen. Met steeds kleinere regionale media en andere
interesses van landelijke media verdwijnen de traditionele kanalen
vaak. Daarbij kijkt de overheid vaak met de burger mee, bijvoorbeeld
met straatcamera's. Waarom dan niet andersom? Wanneer het
gemakkelijker wordt gemaakt om de raadsvergadering online te volgen
zullen meer inwoners betrokken raken bij de politiek. Maar zal de
politiek vooral transparanter worden en zich minder terugtrekken in het
stadhuis.

PM02

Geen toetreding Turkije tot de EU

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat ▪
Turkije wil toetreden tot de Europese Unie
▪
Hier ook daadwerkelijk onderhandelingen over gaande zijn
▪
Er in Turkije afgelopen zomer een gewelddadige coup is
gepleegd
Overwegende dat

▪
President Erdogan hier met buitensporig geweld op heeft
gereageerd
▪
Er duizenden mensen hun baan zijn verloren vanwege
vermeende betrokkenheid bij de coup
▪
Turkije Europa chanteert met de 'Vluchtelingendeal tussen de
Europese Unie en Turkije"
▪
Turkije praktisch aan geen enkele van de vereiste tot
lidmaatschap van de Europese Unie voldoet
▪
De mensenrechtensituatie in Turkije de afgelopen tijd sterk is
verslechtert
▪
Turkije het lid van de Europese Unie Cyprus niet erkent
▪
Turkije politiek zeer onstabiel is
▪
De Europese Unie moet dealen met een aanstaande Brexit
▪
De Europese Unie eerst orde op zaken moet stellen voordat het
verder uitbreidt

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten tegen toetreding van Turkije tot de Europese
Unie zijn
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Toelichting:

Op dit moment in de (politieke) situatie in Turkije niet zoals dat bij een
land wat lid is van de Europese Unie mag worden verwacht. Zeker in de
nasleep van de coup afgelopen zomer is deze verslechterd. Daarbij
heeft de Europese Unie nu ook grote uitdagingen met bijvoorbeeld de
aanstaande Brexit. Europa moet dan ook eerst orde op zaken stellen
voordat een nieuw land lid kan worden van de Unie. Waarbij Turkije
eerst stappen moet gaan zetten richting de vereisten om lid te worden
van de Europese Unie voordat verder onderhandeld kan worden.

PM03

Ongesuikerde labels voor frisdrank

Indieners:

Marijn de Maeyer

Woordvoerder:

Marijn de Maeyer

Constaterende dat veel consumenten zich niet bewust zijn de grote hoeveelheid suiker in
frisdranken als ijsthee en cola en de risico’s die dit met zich meebrengt,
zoals vergrote kans op ziektes als obesitas en diabetes.
Overwegende dat

er een beter bewustzijn moet komen onder consumenten van deze
grote hoeveelheden suiker en om zo de volksgezondheid te verbeteren
op dit vlak waar het hard nodig is.

Spreekt uit dat

frisdranken met grote hoeveelheden suiker moeten worden voorzien
van waarschuwingslabels waarop de hoeveelheid suiker staat
aangegeven en de risico’s duidelijk worden gemaakt.

Toelichting:

Overgewicht in Nederland neemt toe. Dat heeft te maken met
onvoldoende bewustzijn van de gezondsheidsrisico’s van frisdrank. Als
mensen beter bewust waren van de hoeveelheid suiker in frisdrank,
zou er minder behoefte aan zijn. Dit bewustzijn zou standaard moeten
zijn, zodat mensen goed weten wat ze kopen. Door
waarschuwingslablels toe te voegen wordt het bewustzijn vergroot en
zullen consumenten minder frisdrank consumeren, terwijl zij nog even
vrij zijn om het te kopen. Het gaat dus om het terugbrengen van de
vraag op basis van mensen echt willen, en niet door een tax of een
limiet of de verkoop.

22

